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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 307 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകാവളം-േബ�ൽ െവ�് േകാ�് ജലപാത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ വി േജായി, 

�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� വിവിധ ജലപാതകെള ത�ിൽ

ബ�ി�ി�െകാ�ം ഇവയി�ാ� �ല�ളിൽ

�തിയ കനാ�കൾ നിർ�ി�െകാ�ം

��ി�ാ�േ�ശി�� േകാവളം-േബ�ൽ െവ�്

േകാ�് ജലപാത പ�തി�ായി �തീ�ി��

ആെക െചലവ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാവളം �തൽ  േബ�ൽ വെര 616 കിേലാമീ�ർ

വ�� െവ�് േകാ�് കനാലിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം

തട��ളാ യി�� (ആഴ�ം വീതി�ം �റ�)
പാല�ൾ, മ�് േ�ാ�് ���കൾ എ�ിവ �നർ

നിർ�ി�ം, കേ���ൾ ഒഴി�ി�് �ലം

വീെ���് കനാൽ േദശീയ നിലവാര�ിൽ

വികസി�ി�ം, നിലവിൽ കനാൽ ഇ�ാ�

ഭാഗ�ളിൽ �മി ഏെ���് കനാൽ നിർ�ി�ം

െവ�് േകാ�് കനാൽ �ർണേതാതിൽ

�ർ�ിയാ�� തിന് 6500 േകാടിയധികം �പ

െചലവ് �തീ�ി��.

(ബി)

െകാ�ം-േകാ��റം െസ�ർ േദശീയ ജലപാതയായി

ഉയർ�� ���ി �ർ�ിയായി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം �തൽ േകാ��റം വെര�� 168 കി.മീ.
േദശീയ ജലപാതാ നിലവാര�ിൽ ഗതാഗത

േയാഗ�മാ�ിയി�െ��ി�ം �ർ�മാ�ം േദശീയ

ജലപാതാ നിലവാര�ിേല�് എ��തിന് െകാ�ം

ചവറ േകാവിൽേതാ��് ഒ� നട�ാല�ിെ��ം

ആല�ഴ ����ഴയിൽ ഒ� നാവിേഗഷൻ േലാ�്

കം �ിഡ്ജിെ��ം �നർനിർ�ാണം

�ർ�ീകരിേ����്.

(സി)

എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് �തിയതായി

കനാൽ നിർ�ിേ��തായി��െത�ം അവ�െട

നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മാഹി - വളപ�ണം ഭാഗ�് ഏകേദശം 26
കിേലാമീ��ം, നീേലശ�രം - േബ�ൽ ഭാഗ� 6.5
കിേലാമീ��ം കനാൽ �തിയതായി

നിർ�ിേ����്. ഇതിനാ�� ���ികൾ

െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  െവഹി�ിൾ ആയ KWIL
�േഖന നട�ാ�ിവ��. �ലം

ഏെ����തിനായി മാഹി - വളപ�ണം ഭാഗ�്

650 േകാടി �പ�ം നീേലശ�രം - േബ�ൽ ഭാഗ�

186 േകാടി �പ�ം KIIFB �േഖന അ�വദി�ി��്.
ഇതിനാ�� സർെ� ���ിക�ം വാ�ർ

ബാലൻസ്  �ഡി�ം �േരാഗമി�വ��.
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(ഡി) െകാ�ം-േകാ��റം ജലപാത�ായി ഒഴി�ിേ��ി

വ�� വീ�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
ജലപാത�ായി �ലം ഏെ����തിന് പാേ�ജ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) േകാവളം �തൽ േബ�ൽ വെര െവ�് േകാ�്

കനാൽ വികസന�ിനാ�� നടപടികൾ പല

ഘ��ളി�ം പല റീ�കളി�മായി നട�ാ�ി

വ��തിനാൽ ഒഴി�ിേ��ി വ�� വീ�ക�െട

എ�ം െമാ��ിൽ കണ�ാ�ിയി�ി�. േകാവളം

�തൽ വർ�ല വെര�� ഏകേദശം 1360
��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിനായി

കിഫ്ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട 247.2 േകാടി

�പ�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ്  നട�ിലാ�ി

വ��. �ടാെത വർ�ല ഭാഗ�് 76 ��ംബ�െള

ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� �നർേഗഹം മാ�കയിൽ

�നരധിവസി�ി��തി�� നടപടിക�ം

സ�ീകരി�ി��്. ടി ജലപാത�െട ഭാഗമായ െകാ�ം

�തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര�� ഭാഗം

േദശീയജലപാതയാണ്. ഇതിൽ േകാ��റം �തൽ

ക�ായി വെര�� ഭാഗെ� വികസനം

സംബ�ി�് IWAI ത�ാറാ�� വിശദമായ

പ�തി റിേ�ാർ��സരി�ായിരി�ം �നരധിവാസം

തീ�മാനി��ത്. േകാഴിേ�ാട്  കേനാലി

കനാലിെ� വികസന�മായി ബ�െ��്

ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ

െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  െവഹി�ിൾ ആയ േകരള

വാ�ർേവയ്സ്  ആ�് ഇൻ�ാ�േ��് ലിമി�ഡ്

(KWIL) സ�ീകരി� വ��. ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറാ�ിയതി� േശഷം മാ�േമ ��ത ഭാഗ�്

ഒഴി�ിേ��ി വ��വ�െട എ�ം കണ�ാ�ാൻ

കഴി�ക��. മാഹി-വളപ�ണം, നീേലശ�രം,
േബ�ൽ എ�ീ ഭാഗ�ളിൽ കനാൽ

നിർ�ാണ�ിനായി �ലം

ഏെ����തിേല�ാ�� �വർ�ന�ൾ

�തഗതിയിൽ നട�ി വ��. �ലം ഏെ���ൽ

�വർ�ന�ൾ�ായി മാഹി - വളപ�ണം

കനാലി� 650 േകാടി �പ�േട�ം നീേലശ�രം-
ചി�ാരി കനാലി� 186 േകാടി �പ�േട�ം

പ�തി കിഫ്ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട

നട�ിലാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


